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PŘIPRAVENO NA ÚSPĚCH
Nová řada tiskáren HP Latex 700 a  800

...víme jak

  sněhově bílá na rozdíl od konkurenčních nežloutne, má výborné krytí a díky systému automatické údržby je inkoust 

vždy připraven k použití v perfektní kondici

  nová konstrukce tiskových hlav a nový inkoust s větším množstvím pigmentu, větší barevný rozsah, inkousty umožňují 

termální tváření

 možnost potisku dalších materiálů – levné tenké papíry, vinyly a polypropylen 

 automatická údržbová cartridge, uživatelská výměna tiskových hlav, automatické zálohování trysek

 tisk ve vysoké kvalitě při rychlosti 36 m2/hod

 až 100 zakázek uloženo přímo v tiskárně pro snadné opakování

 nejekologičtější velkoformátová tiskárna na trhu, inkousty na bázi vody
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Hlavním tématem tohoto vydání našeho časopisu je 

ekologie. Osobně nemám toto označení rád. Připadá mi, že 

se tím ekologie staví na podobnou úroveň, jako je průmysl 

nebo bankovnictví, a to potom některé „odborníky“ vede 

k pejorativním zjednodušením ve stylu, „ekologie je jenom 

třešnička na dortu“. Za mě bych nejraději slovo ekologie 

nahradil slovem život. Pak by bylo jasné, že bez ní je zmíně-

ný průmysl, bankovnictví a vše ostatní kolem nás včetně 

toho dortu s třešničkou navrchu jenom prázdná skořápka 

bez jakéhokoli významu a smyslu. Pokud toto akceptujeme, 

pochopíme, že ekologie není proti nikomu a ničemu a ani 

nikoho neomezuje. Že jsme prostou součástí ekosystému 

a zacházíme s ním stejně jako sami se sebou. Možná i proto 

se v poslední době místo slova ekologie objevuje stále více 

výraz udržitelnost. I ten mi přijde poněkud zavádějící, kladu 

si otázku, co vlastně přesně chceme „udržet“. Odmítání 

ekologického/udržitelného přístupu vnímám podobně jako 

neochotu přestat s pitím alkoholu, kouřením či přejídá-

ním se až k obezitě. I když objektivně víme, že nás to ničí, 

a každý den sami na sobě vidíme a cítíme negativní změny, 

přesto si prostě nedokážeme pomoci a stejně v nezdravém 

chování pokračujeme s celou řadou více či méně chatrných 

výmluv. Rozdíl je v tom, že na nemoci vzniklé nezdravým 

a nezodpovědným chováním vůči sobě samotným máme 

léky a lékaře, kteří jsou nám (někdy) schopni pomoci. Jenže 

v případě ekosystému celé planety žádné obdobné rychlé 

řešení neexistuje, tam je prostě potřeba přestat kouřit 

a nasa dit tvrdou dietu. 
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Také jste si všimli, že přední výrobci technologií věnují více a více pozornosti kompletnímu výrobnímu 
workflow? Že už nestačí ladit pouze hardware? K optimalizaci, která sahá od objednávky až po expedici 
finálního výrobku, je třeba také správný software.

Marek Angelis | ředitel společnosti | marek.angelis@hsw.cz

Durst Workflow
& Analytics; 
software hýbe tiskem

Ještě před několika lety byl velkoformáto-

vý tisk především o strojích. Software byl 

doplněk, především v podobě Raster Image 

Processoru (RIP), který zajišťoval převod tis-

kových dat do jazyka, jemuž rozumí tiskárna. 

Proto SW RIP Onyx nebo Caldera stále nalez-

nete u většiny velkoformátových tiskáren. 

SLADěNí výROBNíhO pROCESu
S rozmachem a zvyšujícím se tlakem na efek-

tivitu výroby začala vzrůstat potřeba sladit 

jednotlivé části výrobního procesu i po soft-

warové stránce. Správný software pro řízení 

výroby vede k výrazným úsporám. Navíc je 

v souladu s konceptem Průmysl 4.0, digita-

lizací a s ní související automatizací výroby. 

Atraktivitu tomuto aspektu přidávají dotační 

programy, které podporují právě Průmysl 4.0 

a výrazně pomáhají financování takových 

projektů.

Pokud vás zajímá software pro řízení tiskové 

výroby, hledejte u výrobce špičkových 

tiskových zařízení. Tím je společnost Durst 

a software Durst Worflow & Analytics.

1) Durst SW obsahuje 
vše, co potřebujete pro 

tiskovou produkci: 
 Durst Lift ERP 

pro řízení výroby, 
 Durst SmartShop 

web-to-print e-shop, 
 Durst Workflow 

pro řízení tiskové 
produkce a   Durst 

Analytics pro 
sledování, jak funguje

2) Při přípravě dat má 
uživatel k dispozici 
téměř 100 nástrojů

DuRST WORKFLOW
S Workflow se dnes snadno seznámí každý uživatel nové tiskárny Durst. 

Na základní úrovni totiž plní roli RIP software, který ovládá tiskárnu. 

Pokud chcete vytvořit tiskovou zakázku rychle, můžete – bude vás to 

stát pouze tři kliknutí. Tím ale Worflow nekončí. Je to úplný systém pro 

kompletní řízení výroby a předtiskovou přípravu. Zjednodušeně řečeno 

zajišťuje vše od správy dat po tiskový výstup. 

Workflow v jednom celku řeší tisková data, zakázky a jejich výstup na 

všech zařízeních. Vše je přístupné pro celou firmu, od obchodu přes před-

tiskovou přípravu až po výrobu. 

V přípravě dat nabízí Workflow uživateli téměř 100 různých typů korekcí. 

Mezi ně patří např. změny formátu, správa přímých barev, vložení ořezo-

vých informací, práce s bílou barvou a lakem, převod fontů na křivky, 

definice černé, určení ořezové linky pro minimalizaci spotřeby inkoustu, 

rotace nebo zrcadlení dat a mnoho dalšího. To dovoluje provádět až 90 % 

předtiskové přípravy přímo ve Workflow. Po nahrání tiskových dat se fo
to
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3) Jakmile je 
vše připraveno, 
může uživatel 
odeslat zprávu 
k odsouhlasení

4) Analytics 
přináší přehled 
o jednotlivých 
zařízeních ve 
výrobě… 

5) …nebo o výrobě 
jako celku

provede kompletní kontrola a standardizace dat, kterou může nakonfigu-

rovat uživatel, a výpočet spotřeby inkoustu pro tiskový soubor. Okamžitě 

lze vypočítat, zda je produkce levnější pouze s CMYK nebo s použitím 

dalších barev. Zásadní faktor pro výrobu, náklady na inkoust, je tedy 

v systému okamžitě k dispozici.

hLAvNí výhODy DuRST WORKFLOW A WORKFLOW+:
 Preflight: kontrola tiskových dat na základě Durst kontrolních profilů

  Imposer: manuální nebo automatické vyskládání zakázek s ohledem 

na minimalizaci odpadu 

  Úspora inkoustu: speciální profil, který může dosáhnout až 20% úspo-

ry ve spotřebě inkoustu 

  Reporting: uživatel může vytvořit zprávu pro odsouhlasení a odeslat ji 

zákazníkovi nebo ji použít interně

  Příprava dat: uživatel může přímo v prohlížeči vytvořit nebo spravo-

vat data s pomocí více než sta možných korekcí

  Spotřeba inkoustu: po kontrole a standardizaci tiskových dat je oka-

mžitě k dispozici také předpokládaná spotřeba inkoustu

Workflow výrobu řídí. Analytics sleduje, jak funguje. 

DuRST ANALyTICS 
Durst Analytics vám předkládá výstupy z výroby, tak abyste měli vždy 

přesný přehled o všech tiskových systémech včetně jejich produktivity, 

spotřeby inkoustu a materiálu. Analytics+ propojuje všechny tiskárny 

vybavené tímto modulem a poskytuje data pro plánování výroby nebo 

firemní informační systém (ERP).

hLAvNí výhODy DuRST ANALyTICS 
A ANALyTICS+:

  Produktivita a statistika jednotlivých 

zakázek

 Denní výsledky / výsledky za směnu 

 Aktuální status jednotlivých zařízení

  Monitorování kritických situací, tak aby 

se předešlo odstávce

  Monitorování kapacity jednotlivých zaří-

zení (kdy jsou k dispozici)

  Umožnění rychlé reakce na problémy 

a jejich odstraňování

  Sledování šarží inkoustu kvůli jejich 

životnosti

  Sledování a porovnávání (podle dnů / 

/ směn) hlavních KPI (produkti vita, vytiš-

těné m2, tiskový čas atd.) 

 Export dat

  Propojení s firemním informačním systé-

mem (ERP)

 Správa více zařízení

Durst Workflow & Analytics běží na webo-

vém prohlížeči, jsou tedy k dispozici kdekoli 

a kdykoli. Oba softwarové balíky jsou součástí 

kompletního Durst Software řešení,.

DuRST SOFTWARE DáLE OBSAhuJE:
  Durst SmartShop: web-to-print e-shop 

navržený pro tiskovou produkci

 Durst Lift ERP: software pro řízení výroby

S nimi tvoří kompletní, sladěný celek optima-

lizovaný pro tiskovou produkci. c
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Obchod

On-line návrh,
objednávka

Odsouhlasení Stav zakázky

Poprodejní
analýzy

Opakování
objednávek

Tvorba graf iky, 
předtisková

příprava

Dokončování

Expedice

Balení

Odbyt
Tisk

Smart Shop

Durst P5 350

Mějte své podnikání pod kontrolou na základě údajů o konverzích, poprodejních analýzách, nákladech na zakázky, 
návratnosti investic a celkové efektivnosti zařízení.

Workflow

Analytics

LiftERP
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Díky Durst Software Solution 
nemusí být digitální jen tisk, 
ale i řízení celé firmy

SOFTWArE 
kOmpLExní řEšEní OD DuRSTu

4  HSWINFO LEDEN 2022    



mATErIáLY

pOLyESTEROvé fóLIE
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PET fólie jsou vyrobeny z polyethylentereftalátu, což je ter-

moplastický polymer s polokrystalickou strukturou. V čiré 

variantě se oproti PVC fóliím vyznačují vynikajícími optic-

kými vlastnostmi. Mají výbornou rázovou houževnatost, 

velmi dobrou chemickou odolnost, dají se tepelně tvarovat 

a mají výborné tiskové vlastnosti pro všechny druhy tisku. 

Dobře se obrábějí, ale je potřeba počítat s tím, že jsou tvrdší 

než PVC. 

Nejčastěji se PET fólie používají k výrobě blistrů, obalů, 

složek, cenovkových lišt apod. 

pOLyESTEROvé FÓLIE JSOu K DISpOzICI vE 
TřECh vARIANTáCh:
PET GAG – koextrudovaný typ, kde je jádro z A-PET a tenké 

vrstvy na povrchu z PET-G. Materiál je tak dostatečně tuhý 

a PET-G na povrchu zajišťuje lepší tiskový výsledek, 

A-PET – základní typ polyesterové fólie s velkou mechanic-

kou a chemickou odolností,

PET-G – polyesterová fólie s glykolem je ideální pro tepelné 

tváření a tisk.

Lze vybírat ze tří verzí povrchové úpravy: 
lesk/lesk,

lesk/mat,

mat/mat.

Již delší dobu se v HSW věnujeme rozšiřování naší ECOline řady a tentokrát jsme do sortimentu přidali 
polyesterové fólie PET GAG, A-PET a PET-G. Všechny tři typy lze velmi dobře recyklovat, ba co víc, dají se 
z PET recyklátu i vyrábět. 

polyesterové fólie 
pET GAG, A-pET a pET-G
David vlachopulos | produktový manažer | david.vlachopulos@hsw.cz

MOžNOSTI výROBy:
  100% virgin materiál,

  s podílem recyklátu: 50 %, 70 % nebo 100 %,

  úprava povrchového napětí pro lepší tiskové výsledky,

  možnost polyethylenové krycí fólie pro speciální pohle-

dové aplikace,

  možnost antistatické úpravy,

  možnost speciálního balení, 

  možnost přidat UV stabilizátory, 

  možnost povrchové úpravy proti mlžení.

Standardně jsou v HSW dostupné PET GAG fólie v čirém 

lesklém a bílém matném provedení. Základní formát je 

1400 × 1000 mm. 

Při splnění minimálního množství pro výrobu (většinou 

1000 kg) je však možno v tloušťce od 0,15 mm do 1,20 mm 

vyro bit všechny tři typy s výše uvedenými úpravami i růz-

ným podílem recyklátu. 

Při výrobě lze dle limitů upravit rovněž formát a vyrobit 

ho na přání zákazníka. Kromě archů lze PET fólie vyrobit 

i v rolích. 

Jestliže při výrobě potřebujete fólie s excelentními vlast-

nostmi nebo řešíte požadavek na ekologickou variantu, 

neváhejte využít polyesterové fólie z naší nabídky. c

PET fólie se 
nejčastěji používají 
k výrobě blistrů, 
obalů, složek nebo 
cenovkových lišt

mailto:david.vlachopulos@hsw.cz
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vELETrH 
fESpA 2021

Po pěti letech, a především po více než roce vynucené přestávky jsme si znovu mohli užít výstavu naživo. 
Amsterdamské výstaviště RAI hostilo většinu významných oborových hráčů.

Někteří ještě vynechali a mají v hledáčku veletrh FESPA 

2022, který proběhne na přelomu května a června letošního 

roku v Berlíně.

NA DESKy, ROLE I TExTIL
Za návštěvu stála expozice lídra digitálního tisku společ-

nosti Durst. Pod firemním sloganem „From Pixel to Output“ 

předvedl Durst zástupce nejnovější řady tiskáren P5. 

Hybridní tiskárna P5 350 HS ukazuje, jak má vypadat 

nejmodernější představitel UV vytvrditelného tisku. Šířka 

350 cm, výkon přes 700 m2/hod, automatická registrace až 

šesti desek najednou, robustní systém k tisku z role na roli, 

haptický tisk, možnost částečné nebo plné automatizace 

a mnoho dalšího. Na druhé straně stánku mohli návštěvníci 

Marek Angelis | ředitel společnosti | marek.angelis@hsw.cz

fESpA 2021
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1) Pod firemním 
sloganem „From Pixel to 
Output“ předvedl Durst 

tiskárny řady P5

2)  Po více než roce 
vynucené přestávky 

opět na výstavišti 

3) Durst P5 350 – pokud 
vás zajímají UV tiskárny, 

tak se s ním určitě 
seznamte

Nebe nad 
Amsterdamem taky 

stálo za podívanou

mailto:marek.angelis@hsw.cz
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4) Durst iSUB 
znamená 
nekompromisní 
potisk textilu 
v jednom kroku

5) Na to, co dokáže 
3D haptický tisk na 
tiskárně Durst P5, je 
lepší si sáhnout

6) Vanguard ukázal, 
proč je v USA 
nejrozšířenější UV 
tiskárnou

7) V obležení 
byl také stánek 
společnosti Zünd

vidět nejnovější přírůstek, textilní tiskárnu P5 TEX iSUB. 

Tiskárna iSUB dokáže ve vysokém výkonu přímý potisk 

textilu v jednom kroku, není třeba fixační lis. Oproti jiným 

zařízením bez kompromisů. K tomu navíc přidává možnost 

transferového tisku. 

Všechna zařízení na stánku byla řízena přes SW Durst 

Workflow (více informací o tomto řešení najdete v článku na 

straně 2). Vyspělým ekosystémem, který zohledňuje všech-

ny aspekty výroby, tak Durst reaguje na potřebu zákazníků 

získat kompletní řešení, ne pouze „kus železa“.

EvROpSKá pREMIéRA
FESPA v Amsterdamu byla oficiální premiérou značky 

Vanguard, nově pod křídly společnosti Durst, na evropském 

trhu. Vanguard předvedl své bestsellery, dvě true flatbed UV 

tiskárny včetně novinky, modelu VR6D s plochou 2,5 × 1,2 m.

KOMpLETNí WORKFLOW OD züNDu
V obležení byl také stánek společnosti Zünd. Zünd potvrzuje 

obrovskou poptávkou po svých zařízeních svoji mimořád-

nou technologickou vyspělost. Ta se potkává se zvyšující 

se potřebou digitálních dokončovacích procesů ve výrobě. 

Vedle oblíbených deskových řezacích plotrů třetí generace 

řad S3, G3 a „dvouramenné“ D3, předvedl Zünd kompletní 

výrobní workflow zastřešené SW řešením Prime Center 

a Zünd Cut Center, které je možné propojit s firemním ERP 

systémem. Novinkou bylo uvedení analytického nástroje 

Zünd Connect, jenž pomáhá uživatelům určit, kde jsou ve 

výrobě oblasti, které je třeba optimalizovat. c

Durst P5 350 HS 
ukazuje, jak má vypadat 
nejmodernější představitel 
UV vytvrditelného tisku.

4
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 Hned u vstupu do CČM z horního parkoviště je velká 

výstava o ekologickém chování centra, zaštítěná logem 

Asociace společenské odpovědnosti. Obsahuje spoustu 

informací na téma ekologie a udržitelnosti. Hned na 

druhém panelu, který se mimo jiné zabývá tříděním plastů, 

hrdý titulek hlásá „V třídění jsme prvotřídní“. 

(NE)RECyKLOvATELNé MATERIáLy
Samozřejmě mě hned zajímalo, na jakém materiálu je tato 

informace uvedena. A bohužel se ukázalo, že reklama na 

Ekologie, 
nebo greenwashing?
Jan Bejček | redaktor | jan.bejcek@hsw.cz

V poslední době se všude kolem nás vyrojila spousta informací o různých ekologických projektech 
nadnárodních firem. Stačí se podívat do nejbližšího obchodního centra a uvidíte sami. Já jsem se zašel 
podívat do Centra Černý Most nedaleko naší firmy a nestačil jsem se divit.

třídění plastů je aplikovaná na nerecyklovatelném jeden 

centimetr tlustém pěněném PVC. Ze stejného materiálu 

jsou vyrobeny i ostatní panely a vše je podpořeno několika 

stovkami metrů čtverečních samolepicího PVC, kterým 

je polepena celá reklamní stěna. Centrum Černý Most 

tak k propagaci svého ekologického smýšlení používá ty 

nejméně ekologické a nejhůře recyklovatelné materiály.

Obávám se, že tento rozpor není náhodný a je spíš 

současným trendem, který klade důraz na to, co je „in“, a ne 

na to, co dává smysl. Jako dodavatelé materiálů pro reklamu 

víme, že někdy se využití plastů nelze vyhnout. Například 

v místech s vysokou vlhkostí, u chemicky namáhaných 

aplikací atp. Jenže ve většině těchto případů lze použít 

i plasty recyklovatelné nebo alespoň spalitelné bez vzniku 

nebezpečných látek. Pro tyto případy najdete v naší nabídce 

například materiály na bázi polyethylenu, polypropylenu 

případně polystyrenu atp. A to jak ve formě desek, tak 

i v podobě samolepicích fólií.

pApíR A DALší ALTERNATIvy
Ve výše zmíněném případě však jde o běžné suché 

interiérové prostory, a tak vůbec nic nebrání využití 

přírodních materiálů třeba na bázi recyklovaného papíru. 

1) Škoda že informace 
o  aktivitách prodejců 
v CČM, které směřují 

k omezení plastů, jsou 
prezentovány na PVC 

desce

2) Pro polep stěn by 
byl také vhodnější  

jiný materiál fo
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Je potom smutným paradoxem, že jsme ve stejném 

centru při nákupu nuceni místo opakovaně použitelných 

(a recyklovatelných) polyethylenových tašek používat 

jednorázové papírové tašky, které jsou pro daný účel 

nevhodné, protože je vlhké zboží prostě zničí. Zároveň 

se prezentuje „ekologický“ marketing na mnohem 

nebezpečnějším a nerecyklovatelném PVC.

Pro danou aplikaci je přitom plnohodnotné řešení 

extrémně jednoduché. Například v podobě desek KATZ 

na bázi papíru. Papír jako základní materiál je vhodnou 

volbou i na stěny. Na polepení dřevotřískových stěn je asi 

nejekologičtější variantou klasická papírová tapeta lepená 

ekologickým metylcelulózovým lepidlem (metylcelulóza 

je dokonce součástí některých léků pro vnitřní užití). Své 

opodstatnění by zde měla i vliesová tapeta, protože se dá 

z dřevotřískových desek snadno sejmout, recyklovat zvlášť 

a desky lze použít opakovaně. Jen je třeba ji recyklovat jako 

textil, protože jde o směs celulózy a textilních vláken. Pro 

pohodlné lepení existují oba tyto typy tapet i v provedení 

se samolepicím akrylátovým lepidlem, které sice ekologický 

aspekt aplikace naruší, ale stále to bude o level výše než 

používat PVC. V případě nezbytnosti použití plastu je 

vhodná například fólie EasyDot PET, která kromě toho, že 

je recyklovatelná, šetří až 40 % hmotnosti obdobného PVC 

materiálu (více o tomto materiálu se dočtete na straně 29).

švéDSKé řEšENí
To v sousední IKEA už obdobnou výstavku zvládli lépe. 

Je tištěna na papírovou voštinovou desku a to je potřeba 

ocenit. Už méně potěšující je velký motiv stromů hned 

vedle, vytištěný na PVC banneru (alternativou je textilní 

banner), nebo celoplošné polepy autobusů – opět s motivem 

lesa a opět na PVC samolepce. Zde je nalezení alternativy 

už trochu obtížnější a použití PVC by se dalo pochopit. 

Méně potěšitelný je výrazný nástup plastů v tradičních 

IKEA produktech. O co více dřeva uvidíte na billboardech 

a autobusech, o to méně ho najdete tam, kam patří – 

v nábytku. Mnohonásobně vyšší využití plastů na úkor 

dřeva v IKEA sortimentu sice chrání lesy, ale obávám 

se, že v daném případě jde mnohem méně o ekologii 

a mnohem více o zisky z prodejů. Zejména když odlehčený 

papírovo/plastový nábytek vydrží dle mých praktických 

zkušeností zhruba třetinu času co ten původní dřevěný. 

O jeho recyklovatelnosti ani nemluvě. Po pěti stěhováních 

a dvaceti pěti letech služby jsem starý celodřevěný IKEA 

nábytek zrecykloval sám – ještě stále z něj mám doma pár 

7) Ideálním řešením 
pro tuto reklamu je 
textilní banner

3) a 4) Na 
reklamních 
panelech z papírové 
voštiny je okamžitě 
patrné, že 
ekomarketing IKEA 
si dává na užívání 
plastů v reklamě 
mnohem větší 
pozor

6) Přírodní  dřevo 
však více než na 
IKEA nábytku 
najdete na PVC 
polepech autobusů

5) „Pokud to 
jen trošku jde, 
využíváme hlavně 
přírodní zdroje“ 
píše se na jednom 
z panelů v CČM. To 
se však v tomto 
případě reklamy 
na PVC desce 
nepovedlo. 

Ekologie, 
nebo greenwashing?
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nahradit materiály na bázi 
polyethylenu,  polypropylenu, 
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CČM je členem 
Asociace 

společenské 
odpovědnosti 

a snaží se naplňovat 
její vizi, podle níž se  
udržitelnost má stát  
přirozenou součástí 

fungování každé 
organizace a firmy 

v Česku 

Bohužel 
i z vytříděného 

plastového  odpadu 
se zpracuje jen 

asi 30 %

fo
to

 H
SW

 S
ig

na
ll 

a 
Sh

utt
er

st
oc

k

poliček nebo pelíšků pro našeho mazlíčka. A odřezky padly 

na třísky do kamen… U většiny aktuálně prodávaného zboží 

na takové využití nelze ani pomyslet.

NENí TO SICE MáLO...
Obě zmíněné nadnárodní společnosti toho jistě dělají pro 

ekologii hodně a patří jim za to dík. Na jejich webových 

stránkách si o tom můžete přečíst víc. Bohužel většinu zde 

uváděných informací si můžete jen těžko prakticky ověřit. 

Opravdu netuším, jak si zkontrolovat, že CČM získává 

uváděných 100 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů. 

Z hlediska fyzikálních zákonů to považuji jen za hru s čísly 

v podobě různých „kompenzací“. Zato PVC panel stejně 

jako plastovou „dýhou“ obalený nábytek si můžu osahat 

sám. Předpokládám, že otázku, zda je pro výrobu nábytku 

vhodnější a ekologičtější plast nebo dřevo, si zodpovíme 

všichni stejně. 

A když vezmeme v potaz, že i jen jediný zmíněný PVC 

panel přimíchaný do běžného plastového odpadu dokáže 

znehodnotit recyklaci až jednoho milionu PET lahví, možná 

začneme využívání plastů a speciálně PVC vnímat trochu 

jinak než dříve. c

proč jsme proti pvC více než proti jiným plastům?

PVC je z hlediska ekologických dopadů jeden z nejhorších plastů, které existují. Skládá se z karcinogenního 
vinilchloridu, změkčovadel a stabilizátorů, které jsou samy o sobě často ještě mnohem nebezpečnější než vinilchlorid. 

Př i spalování PVC vznikají toxické, karcinogenní nebo jinak škodlivé látky, jako je chlorovodík (a v kontaktu s vlhkostí 
potom kyselina chlorovodíková), hexachlorbenzen, polychlorované bifenyly, furany, dioxiny a další zplodiny včetně 
těžkých kovů, z nichž některé jsou jedovaté již v koncentraci pouhých 0,00000000000006 g na kilogram tělesné 
hmotnosti. 

Ve spalovnách musí být tyto jedy zachycovány, což lze zajistit jenom částečně, a navíc za cenu produkce dalšího 
odpadu, kterého nakonec může být více než před spálením. A i ten je třeba uložit na skládku. Avšak ani tímto 
způsobem nelze všechny nebezpečné látky eliminovat, a tak unikají do vzduchu (např. dioxiny) nebo zůstávají 
součástí popela.

K uvolňování toxických látek dochází i př i volném skladování PVC na skládkách, jen je oproti spalování ší ření 
jedů rozptýleno do dlouhého časového období. Kromě termoplastického PVC v podstatě nelze PVC nijak rozumně 
zužitkovat nebo alespoň řádně zlikvidovat.

Podle odhadů se v České republice nějak recykluje (či spíše nějak omezeně dále využívá) maximálně 3 % PVC, 
vše ostatní končí tak či onak (např. v podobě nebezpečného popele) na skládkách, kde při požárech hrozí tvorba 
jedovatých oblaků.

Třetí zásadní nevýhodou PVC je to, že znehodnocuje recyklaci jiných plastů, a proto do kontejnerů s plasty nepatří. 
Je to především proto, že ho nelze od ostatních plastů oddělit strojově. Jedinou možností je nepří jemná ruční lidská 
práce na lince. A pokud se obsluha splete, jediná PVC lahev dokáže zničit recyklaci několika desítek tisíc PET lahví. 

zAmYšLENí 
EkOLOGIE



přEDSTAvUjEmE

RECykLAční pROGRAm Hp

 U tiskáren a velkoformátových tiskáren obzvlášť je 

recyklace některých částí obtížná. Například vyčerpané 

inkoustové zásobníky obsahují nejen různé plasty, ale 

i zbytky inkoustů a elektronické součástky v podobě 

čipů atp. Ty však je třeba recyklovat odděleně, a proto 

není vhodné je směšovat s plastovým ani elektronickým 

odpadem. Proto HP přichází se speciální službou HP Planet 

Partners.

CO JE hp pLANET pARTNERS
Jde o službu pro opětovné využití inkoustových cartridgí 

a tiskových hlav přímo výrobcem, který dokáže recyklovat 

cíleně a mnohem efektivněji než při běžném zpracování 

v třídírnách odpadů. V daném případě jde o takzvaný 

uzavřený cyklus, kdy se recykláty využijí znovu pro 

výrobu stejných dílů (obr. příloha). Celý systém je navržen 

s ohledem na vysokou efektivitu, maximální jednoduchost 

a uživatelskou vstřícnost.

RECyKLuJTE NEJLEpšíM MOžNýM způSOBEM
Stačí se zaregistrovat na www.hp.com/recycle. Na základě 

Recyklujte 
s Hp planet partners
Ondřej Čihák | marketing | ondrej.cihak@hsw.cz

této registrace dostanete speciální recyklační box, jehož 

rozměry si vyberete s ohledem na množství produkovaného 

odpadu. Box obdržíte během několika dní poštou a pak do 

něj můžete ukládat použité zásobníky i tiskové hlavy. Po 

naplnění boxu stačí na stejných stránkách objednat kurýra, 

který box odveze k recyklaci. Nic neplatíte, služba je plně 

hrazená společností HP.

příKLAD hODNý NáSLEDOváNí
Kromě toho, že vyřešíte problém „kam s odpadem“, můžete 

mít dobrý pocit z nejefektivnějšího využití jinak velmi 

obtížně recyklovatelných produktů. Společnost HP udává, 

že do roku 2019 vyprodukovala dvě miliardy originálních 

cartridgí z recyklovaných plastů, množství, které by 

dvakrát obkroužilo planetu. Recyklace takového objemu 

plastů je nejen smysluplná, ale v dlouhodobém horizontu 

také nezbytná. 

Odkazy na videa a další informace k systému recyklace HP 

Planet najdete na stránkách www.hsw.cz/hpplanet.

Společnost HP klade velký důraz na ekologii a recyklaci. Počínaje ekologickými latexovými inkousty 
a konče zpracováním recyklovaných plastů z oceánu, které jsou používány nejen při výrobě tiskáren HP, 
ale i počítačů a displejů. Jenom v roce 2020 kvůli tomu investovala společnost HP dva miliony dolarů do 
nové linky k recyklaci plastů z oceánu na Haiti.
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1) a 3) Pro každou 
tiskárnu je vhodná 
jiná velikost boxu. 

2) Naplněný box 
zdarma vyzvedne 
kurýr

4) Interiér továrny 
na Haiti, do které 
investovala 
společnost HP dva 
miliony dolarů

3

4
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Štěpán Dančo měl zřejmě to štěstí, že mezi takto (de)formo-

vané děti nepatřil a jeho talent se mohl rozvíjet svobodně 

a přirozeně. Jeho nespoutané, hravé ilustrace plné barev 

a energie spolu s citlivou typografií jsou jedním z důvodů, 

proč některé knihy prostě musíte mít.

Co v mládí nejvíc ovlivnilo tvoje estetické vnímání? Máš 
nějaké vzory?
Vyrůstal jsem jako malý kluk na vesnici na Kladensku v pro-

najatém bytě v JZD (Jednotné zemědělské družstvo – pro 

mladší ročníky), než si rodiče koupili vlastní dům. Fasci-

novaly mě ty stroje – kombajny, traktory, pluhy, obracečky 

sena, tzv. plaťáky – velké ploché valníky na převážení balí-

ků slámy. Chodili jsme si na ně „hrát“, což znamenalo po nich 

lézt a všechno si osahat, vonělo to olejem a naftou a bylo to 

špinavé od hlíny, no paráda. Nic se tenkrát nezamykalo, na 

vše se dalo dostat a dodnes se divím, že mám ruce a nohy. 

Zároveň jsem si všechny ty stroje kreslil. Do sešitu, tužkou. 

Denně. Pak mě začaly ovlivňovat komiksy, české i zahra-

niční, ovšem k těm byl omezený přístup. Četl a překresloval 

jsem, co se dalo… Rychlé Šípy, všechno z ABC, Ohníčku, 

občas se ke mně dostal francouzský PIF a pochopitelně 

Kája Saudek a jeho Lips Tulian, Dívčí válka, Carmen a tak. 

Tam jsem se nejvíc naučil figuru v akci. Samozřejmě knihy, 

Josef Lada – tomu jsem s oblibou dobarvoval jeho černobílé 

perovky v knihách, rozčilovalo mě, že nejsou barevné – Jiří 

Trnka, Radek Pilař, Karel Franta. Zároveň české animované 

filmy: Potkali se u Kolína, Kocour Mikeš, Rumcajs, vynikající 

Karel Zeman. Teprve mnohem později jsem objevil třeba 

Paula Kleeho, Joana Miróa… Barevně se mi hodně líbí Vasilij 

Kandinskij, Marc Chagall, obsahově a příběhově výtečný 

Peter Bruegel, ohromující Bosch. Pak sochařské studie 

Michelangela, Ingresovy kresby. Ale bylo by toho mnohem 

víc, nestačil by článek.

Na SUPŠ jsi studoval u významného grafika a typografa 
Václava Bláhy. Jak na to vzpomínáš? Přispělo to nějak 
k  tvému zaujetí knihou?  
Abych se přiznal, na školu jsem nebyl připravený nebo zralý 

nebo tak nějak. Přišel jsem na to všechno až tak o pět deset 

let později. Mám pocit – a asi nejenom já – že jsem tam byl 

v nějakém transu. Zkrátka začátky nic moc. Naučili mě ale 

základy stavby písma, perspektivu, práci s barvou, což se 

hodilo později. Ale nejvíc mě bavila figura a portrét, tedy 

kreslení podle živého modelu. Tady je hezká smyčka; dělal 

jsem v roce 2003 CD obal a booklet pro skupinu Marcipán, 

ve které mimo jiné hráli bratři Štěpán a Ondřej Škochovi, 

a žena Štěpána Škocha Olga je vnučkou Václava Bláhy. 

Ke knize mě možná přivedl můj děda, měl knihy rád, nechá-

val si je vázat, a když si chtěl někdo z rodiny půjčit, musel se 

zapsat do výpůjčního lístku jako v knihovně. Byl promítač 

ve vesnickém kině, kam mě s sebou bral. Tenkrát ještě mělo 

promítací plátno kulaté rohy a bylo velké asi jako dnešní 

větší televize. V kině se v zimě topilo v kamnech, takže si 

umíte představit ten randál během promítání, když se při-

kládalo uhlím, zároveň otevřená dvířka dramaticky osvítila 

strop rudě… To jsou ty inspirativní zážitky.

Být otevřený, ne zaťatý

Snad všechny děti rády kreslí a malují. S náruživostí a zaujetím si podrobují prázdné plochy papíru 
(a někdy také stěn, nábytku nebo podlahy) a s úžasem objevují kouzlo barev a tvarů. Kreslení je prostě 
radost a vášeň. Tedy až do doby, než dospělí malému umělci vysvětlí, jak to má dělat správně a že nemá 
přetahovat…

hana Mannová | marketing | hana.mannova@hsw.cz

mEDAILON 
šTěpán DAnčO
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Stále více si vážím volného 
času, kdy nechávám okolí jen 
tak plynout a čerpat nápady, 
postřehy.

Titulní strana: 
William Saroyan, 

Tracyho tygr, 
ilustrace

William Saroyan, 
Tracyho tygr, Obálka, 
ilustrace, typografie. 
Argo 1995, 1997, 2018 

Štěpán Dančo, 
foto Miro Švolík
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mEDAILON

šTěpán DAnčO

Jak ses dostal ke spolupráci s renomovanými nakladateli, 
jako jsou Argo, Lidové noviny, Maťa, Meander, Mladá Fron-
ta, Paseka, Portál?
To všechno bylo fajn, konec osmdesátek a následující deva-

desátky přály všemu. Měl jsem nějaké své kresby a práce 

a prostě jsem obcházel ta nová nakladatelství. Nikoho 

nezajímalo, jestli jsem v nějakém svazu nebo jakou mám 

školu, chtěli jenom vidět moje práce. Vůbec první bylo SNTL 

(tenkrát samozřejmě státní a nikoli nové) a Argo. V SNTL 

jsem dostal hned na začátku smlouvu na vydání omalová-

nek a vystřihovánek, které jsem tenkrát hodně dělal, ale 

SNTL ukončilo činnost a nestihlo to vydat. V Argu mi hned 

napoprvé svěřili edici Kořeny a moje první skutečná kniha 

byl Orlando Virginie Woolfové. Tam jsem našel skupinu 

prima lidí, naladěných na stejnou vlnu jako já. To byl rok 

1994 a Argo tenkrát tvořili asi jen čtyři nebo pět lidí. Pak 

přišlo pár dalších zakázek včetně Tracyho tygra v roce 

1995 a další nakladatelé se mi už ozvali sami – NLN, Maťa… 

Paseku a Portál jsem oslovil já a i tam jsem dostal příležitost. 

Cestoval jsem autostopem po Evropě, byl jsem v Bologni na 

Bienále dětské ilustrace a nabízel práce i tam. Také jsem se 

seznámil s lidmi ze Ztichlé kliky, Honzou Placákem a Mir-

kem Slavíkem, a prodával jsem kresby a grafiky v jejich anti-

kvariátech, tenkrát ještě v Karlovce nebo pod Strossmaye-

rovým náměstím. V té době nebyl týden, abych neprodal 

kresbu nebo grafiku. Dalo se z toho žít. S Meandrem jsem 

v kontaktu teprve od roku 2005, tam jsem jako první knihu 

dělal typografii Vráťovi Brabencovi s Ilustracemi Matěje 

Formana ke knize Všude je střed světa. Zatím poslední jsou 

Vlasy se vrací Petra Turečka z roku 2017.

Ve tvém portfoliu najdeme mnohem víc než jenom knihy. 
Co dalšího děláš, navrhuješ, vytváříš?
Kromě již zmíněných knih, omalovánek, papírových hla-

volamů jsem vyzdobil kavárnu Tygřík v Pelhřimově – asi 

30 nástěnných maleb s Tracyho tygry, jídelní a vinné lístky, 

vizit ky, trička, celý vizuální styl. Pak jsem byl osloven 

studiem Animax na vytvoření výtvarných návrhů filmu 

Jak se muži a ženy dali dohromady. To vzniklo na základě 

jedné pověsti z knihy O muži, který šel za Sluncem, tu jsem 

dělal pro Argo v letech 1996–1997. Neměl jsem představu, co 

na tom bude práce, ale pustili jsme se do toho a režisérka 

Bára Dlouhá mě vedla dobře. Výsledkem je osmiminutový 

filmeček (video zde). Také jsem dostal příležitost zkusit si 

několik vinných etiket, což mě následně přivedlo ke spolu-

práci s vinotékou Baryk v Praze 10, která trvá od roku 2011 

dodnes. Samozřejmě pořád si kreslím a zkusil jsem vytvořit 

z „vytisknutých“ štočků od suchých jehel barevné asamblá-

že z mědi, mosazi, hliníku a dřeva, tedy tzv. volná tvorba? 

Minulý měsíc jsem byl pozván na Střední uměleckou školu 

v Ostravě, abych besedoval se studenty na téma knižní 

design a ilustrace. To bylo něco nového a inspirativního.

Za svoje práce v oblasti grafického designu jsi získal něko-
lik ocenění. Jaká a co pro tebe znamenají?
Je to tak, dostal jsem v rozmezí let 1996 až doteď několik 

cen z knižních veletrhů v Olomouci, Havlíčkově Brodě za 

nejkrásnější knihy veletrhu, cenu ministerstva kultury 

za nejkrásnější knihu roku a několik nominací, dokonce 

myslím asi dvakrát čtvrté místo, takže těsně vedle. Potom 

třeba i Top víno Design Centra České republiky v Brně – za 

kolekci vinných etiket na vína Dwořáček. Je hezké, když 

někdo takto ocení práci, navíc výhled na další zakázky jsou 

konkrétnější. Dnes už jsem v tom střízlivější, ale je určitě 

lepší ty ceny dostávat než nedostávat.

Co plánuješ do budoucna?
Stále více si vážím volného času, kdy nechávám okolí jen 

tak plynout a čerpat nápady, postřehy. Také mám již několik 

let nabídku od kamarádů z kavárny Mlýnská na Kampě na 

výstavu, ale pořád se k tomu nemohu nějak odhodlat. Tak 

snad to někdy vyjde. 

Co považuješ za ideální způsob, jak dobít energii a načerpat 
inspiraci?
No, s dobíjením energie je to stále těžší, už nevydržím tolik 

co před deseti dvaceti lety, přitom práce je snad pořád víc. 

Hodně mi pomohla a pomáhá rodina, cestování – alespoň 

na několik dní a někam, kde jsem ještě nebyl, kde mohu 

vypnout a přijímat inspirace a vjemy vlastně mimoděk. Je 

úplně jedno, jestli v přírodě nebo ve městě, přichází to neče-

kaně a odkudkoli, jen je potřeba být otevřený, a ne zaťatý. cfo
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Vinotéka Baryk, 
grafická spolupráce 
na vizuálním stylu, 
od roku 2011, 
foto Martin Faltus

Tuomas Kyrö, Mrzout, 
obálka, předsádky, 
typografie, ilustrace,
Argo 2018 (nahoře a vlevo)

Bel Kaufmanová, 
Nahoru po schodišti
dolů, obálka, ilustrace 
na obálce. Typografie
Martin Radimecký, 
Argo 2020.
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https://www.youtube.com/watch?v=cThnvOMy2zM
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Petr Tureček, Vlasy se vrací, obálka, ilustrace, 
typografie, Meander 2017

Petr Tureček, Vlasy se vrací, obálka, ilustrace, typografie, Meander 2017

Pečení ryb, ilustrace do knihy Vlasy se vrací, 
Meander 2017
Kombinovaná technika, perokresba, kolorovaná 
v počítači s vloženými bitmapami

Marcipán, Polajko!
CD obal, booklet, Supraphon 2003

Malíř maluje vinici, ilustrace do knihy Vlasy se vrací, Meander 2017
Kombinovaná technika, perokresba, kolorovaná v počítači s vloženými bitmapami

Předsádka knihy Vlasy se vrací, Meander 2017
Kombinovaná technika, perokresba, kolorovaná v počítači s vloženými bitmapami

mEDAILON 
šTěpán DAnčO
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Neil Smith, Třinácté nebe, obálka, předsádky, ilustrace. Argo 2016. Názvy kapitol jsou i v originále vyvedeny 
jako prvky z Mendělejevovy tabulky. Obsah – předsádky – jsou parafrází na skutečnou tabulku.

Woody Allen, Obhajoba šílencova,
obálka, typografie, Argo 2018

Křiváci, pero, pastelky, olejové křídy, formát 35×35 cm

mEDAILON

šTěpán DAnčO
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Funkce Monitor Analyzer

Celkový přehled efektivity, využití zařízení a výrobní 
kapacity

Ano Ano

Filtry pro jednotlivé plotry, čas nebo pracovní směny Ano Ano

Organizace jednotlivých směn – definice limitních 
hodnot pro jednotlivé indikátory

Ano Ano

Přehled zakázek – vizualizace struktury zakázky 
(materiály, nástroj, metoda zpracování a vloženého 
nástroje), délka trvání výroby, vzdálenost 
jednotlivých zakázek

– Ano

Detekce ztrát ve výrobě na časové ose – Ano

Statistika přerušení výroby – příčiny přerušení 
zobrazené podle času, materiálu, metody zpracování 
a nástroje

– Ano

SOFTWArE 
zünD COnnECT

Chcete vědět, kdy je váš Zünd málo vytížený, jak si stojí jednotlivé směny, kolik času u zakázek trávíte 
přípravou a kolik vlastním řezáním, kde dochází ve výrobě ke ztrátám? 

Marek Angelis | ředitel společnosti | marek.angelis@hsw.cz

zünd Connect – 
poznejte svoje slabá 
místa

K tomu všemu slouží Zünd Connect. Je to monitorovací nástroj, který 

sbírá data z vaší výroby a následně vám je předkládá v co nejpřehlednější 

formě k analýze. 

Connect je k dispozici ve variantách Monitor a Analyzer. Monitor je 

k dispozici zdarma všem uživatelům sofwaru Zünd Cut Centre (ZCC), 

Analyzer nabízí další funkce, které zpřesňují rozbor ztrát ve výrobě. 

Analýzy založené na zpracovávaném materiálu, nástroji, metodě 

zpracování nebo způsobu zakládání nástroje vedou k optimalizaci, která 

zvyšuje efektivitu výroby.
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CELKOvý přEhLED
Zobrazuje data z výroby, např. dny s nízkým 

vytížením. Můžete volit různé způsoby 

zobrazení a přepínat mezi nimi, abyste 

porovnali ukazatele celkové efektivity zařízení 

(OEE), vytížení a kapacity. Data lze filtrovat 

podle jednotlivých směn, aby bylo možné 

porovnat jejich výkonnost s výkonností 

ostatních směn a identifikovat případnou 

potřebu školení.

přEhLED zAKázEK
Ukazuje seznam jednotlivých zakázek, jejich 

rozsah, čas potřebný k dokončení a délku dráhy, 

kterou musí nástroj absolvovat. Grafy zobrazují 

časy zpracování pro jednotlivé materiály, 

nástroje, metody zpracování a vloženého 

nástroje. Sloupcové grafy pro různé materiály 

například znázorňují čas strávený jejich 

zpracováním ve stanoveném období. 

 

DETEKCE zTRáT
Tento pohled zobrazuje ztráty na časové 

ose. Ukazuje například, kdy nejčastěji 

docházelo k přerušení výroby, které vedlo 

ke ztrátám. Bubliny představují tyto ztráty. 

Větší bublina znamená větší ztrátu. Ztráty 

z hlediska dostupnosti a kapacity jsou 

zobrazeny samostatně. Díky tomu lze sledovat 

a podrobněji zkoumat zakázky, které vedly 

k významným ztrátám. 

Detekce ztrát umožňuje zkoumat konkrétní 

časová období, materiály a nástroje, které 

mohou být spojeny s přerušením provozu 

zařízení.

  

STATISTIKA přERušENí výROBy
Statistika přerušení zobrazuje příčiny 

přerušení. Můžete je filtrovat podle denní doby, 

materiálu, metody zpracování nebo vloženého 

nástroje. Toto zobrazení ukazuje, kolik hodin 

během zadaného období řezné systémy 

nevyráběly z důvodu přerušení výroby. c

ChCETE züND CONNECT? 
Potřebujete ZCC alespoň 3.4.2 nebo 
novější. Monitor je zdarma, stačí se 
zaregistrovat na my.zund.com
Raději Analyzer? Napište nám na 
techno@hsw.cz
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 Do řešení dilematu, zda zvolit značně 

kompromisní lis nebo plnohodnotný, ale velmi 

drahý kalandr, přidává společnost Klieverik 

další možnost v podobě nového hybridního 

kalandru Vertex. Tento model umožňuje jak 

kusovou sublimaci malých vzorků a menších 

sérií, tak i rolovou sublimaci celých rolí až 

do šířky 1650 mm, respektive až do 1800 mm 

v případě práce s jednotlivými archy. I když je 

Vertex v nabídce Klieveriku zařazen v entry 

level kategorii, stroj obsahuje většinu funkcí 

vyšších modelů a má i něco navíc.

NA ROLE I ARChy
Označení „hybridní“ znamená v tomto případě 

schopnost Vertexu realizovat stejně dobře 

kusové zakázky i sublimaci na rolová média. 

Součástí stroje je vysoce kvalitní nehořlavý 

nomexový pás se systémem zabraňujícím 

pohybu materiálu, určený pro nakládání 

kusových zakázek, ale i sofistikované rolové 

vedení včetně odvíjení/navíjení krycího 

papíru a napínání textilního materiálu 

v případě práce s rolemi. 

OvLáDáNí 
Ovládání stroje je tradičně pneumatické 

včetně nastavování pnutí materiálů. Práci 

méně zkušené obsluhy usnadní také barevný 

dotykový panel s pamětí pro vytváření, 

ukládání a načítání pracovních postupů 

a nastavení stroje pro různé materiály 

a způsoby sublimace. Pro některé firmy 

mohou být výhodou i relativně kompaktní 

rozměry stroje, i když je při instalaci stále 

potřeba počítat s jeho hmotností 1100 kg. 

Hybridní kalandr klieverik, 
univerzální a cenově dostupný

Jan Bejček | redaktor | jan.bejcek@hsw.cz

K přenosu inkoustu sublimační technologií jsou pro velkoformátové tisky k dispozici dva základní 
stroje, lisy a kalandry. Zatímco lisy jsou využívány pro drobnější a kusové zakázky, kalandry jsou i díky 
několikanásobně vyšší ceně vhodné pro rolové tisky nebo větší kusové série.

Pro dosažení výborné tepelné setrvačnosti je válec stejně jako u vyšších 

modelů plněný olejem (celkem 38 litrů).

RyChLOST
Pokud vezmeme v potaz všechny vyspělé schopnosti a špičkovou kvalitu 

kalandru Klieverik Vertex, a navíc jeho nižší cenu, nabízí se otázka, jak 

toho bylo dosaženo. V daném případě je to maximální rychlost. Vertex 

totiž na rozdíl od vyšších modelů existuje jen v jediné verzi válce a nelze 

u něj zvyšovat produkci volbou válce s větším průměrem nebo větší 

šířkou. Je proto třeba počítat s pracovní kapacitou okolo 70 m2/hodinu. 

Pokud je pro vás tato rychlost dostatečná, ve všech ostatních 

parametrech vám bude Klieverik Vertex určitě plně vyhovovat. 

O více informací pište na techno@hsw.cz. c

Na rozdíl od 
běžných laminátorů 

jsou kalandry  
konstrukčně 

mnohem složitější 

Univerzální kalandr 
Vertex je vhodný 

pro kusové i rolové 
aplikace fo
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INKOUSTY

Hp LATEx
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Společnost HP v průběhu posledních deseti let zdokonalila svou latexovou technologii, aby splnila 
požadavky poskytovatelů tiskových služeb (PSP). Podle rozsáhlého průzkumu u stávajících uživatelů HP 
i dalších zákazníků mimo HP jde především o rychlé dosažení prodejného a konzistentního výstupu. 

To neznamená jen bezporuchový provoz a vysokou rychlost 

tiskárny při potisku běžných materiálů, ale také produkci 

všeho, co trh koncových uživatelů požaduje. Ohleduplnost 

k životnímu prostředí a rozmanitost materiálů jsou položky, 

které si zadavatelé tisku zaškrtávají stále častěji – a právě 

zde přichází ke slovu latexový inkoust HP. Co to je, jak 

funguje a jaké jsou jeho výhody pro firmy zabývající se 

velkoformátovým tiskem?

hp LATExOvá věDA
HP Latex je technologie inkoustu na bázi vody, což zname-

ná, že voda tvoří až 70 % jeho složení. Nejnovější inkousty 

HP Latex na vodní bázi jsou navrženy tak, aby se vyhnuly 

rizikům spojeným s jinými inkousty. Obsahují smáčedla 

a zvlhčující látky potřebné pro spolehlivý provoz tiskových 

hlav (které mimochodem používá i vaše domácí tiskárna) 

a vytvářejí tekutý inkoustový nosič, který přenáší late-

xový polymer a pigmentové částice přes tiskové hlavy na 

podklad. Sálavé teplo a nucené proudění vzduchu odpařují 

kapalinu a aktivují polymery, čímž se pigmenty a podklad 

spojí a na povrchu tiskového média vznikne trvanlivý 

obraz. Výtisky jsou okamžitě připraveny k použití, dokonce 

i k laminování.

ENvIRONMENTáLNí A zDRAvOTNí OSvěDČENí
Díky svému složení na vodní bázi jsou nejnovější latexové 

inkousty HP bezpečnou alternativou k UV, UV gelovým, 

solventním a eco solventním inkoustům. 

Inkoust HP Latex byl navržen s ohledem na udržitelný 

dopad a je dále podpořen řadou ekologických označení 

a certifikací. Nejnovější inkousty HP Latex mají certifika-

ci UL ECOLOGO a splňují přísná kritéria ochrany zdraví 

a život ního prostředí, včetně požadavků na bezpečnost hra-

ček. Všechny inkousty HP Latex rovněž získaly certifikaci 

GREENGUARD GOLD na neomezené úrovni. Tato certifika-

ce dokazuje, že výrobek má velmi nízké emise – i při plném 

pokrytí místnosti – takže může být používán v prostředích, 

jako jsou školy a nemocnice. To je výhoda pro poskytovatele 

tiskových služeb, kteří chtějí prodávat na těchto trzích, 

a také pro jejich zaměstnance. Tiskárny HP Latex nemají 

žádné zvláštní požadavky na větrání a latexový inkoust HP 

produkuje výtisky bez zápachu. To se často ukazuje jako 

problém u jiných inkoustů.

ONE-STOp ShOp – JEDINé KONTAKTNí MíSTO
Výrobci, kteří nabízejí širokou škálu produktů, mohou 

potenciálně oslovit více zákazníků – a to časově i finančně 

efektivněji – pokud k tomu budou moci využít stejné vyba-

vení. Latexové inkousty jsou vhodné k přímému potisku ši-

roké řady materiálů, přičemž mnoho médií je certifikováno 

pro použití výrobci a dodavateli po celém světě. Reklamní 

aplikace zahrnují displeje, venkovní značení, okenní grafiku, 

grafiku na dopravní prostředky, výstavy a jiné akce, soft 

signage, samolepky, textil a backlity. 

Na trhu dekorací se latex úspěšně používá také pro okenní 

stínění odolné proti vyblednutí, pro plátna, tapety, PVC pod-

lahové krytiny a textilie včetně syntetické kůže. Tato vyso-

ká kompatibilita také umožňuje tiskařům přidat do svého 

sortimentu alternativní materiály s ekologickými vlastnost-

mi: například recyklovatelné dřevo, papíry s certifikátem 

FSC pro udržitelný rozvoj, materiály bez PVC a textilie. 

A konečně společnost HP nyní ještě více rozšířila všestran-

nost a možnosti svých tiskáren zavedením bílého inkoustu 

HP Latex. c

Thom Brown | hlavní inkolog Hp

Hp Latex inkousty: základy

Inkousty HP Latex 
mají certifikaci 
GREENGUARD 
GOLD na 
neomezené úrovni 
a nejnovější HP 
Latex inkousty 
splňují přísná 
kritéria certifikace 
UL ECOLOGO

Latex se  úspěšně 
používá také pro 
okenní stínění, pro 
plátna, tapety, PVC 
podlahové krytiny 
a textilie včetně 
syntetické kůže

UL ECOLOGO®5

UL GREENGUARD Gold6
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Zejména tam, kde 
se zdržují děti, je 
potřeba dbát  na 

správný výběr 
materiálu i typu 

tiskárny

Materiály pro 
interiérový 

design se uplatní 
v komerčních 
i rezidenčních 

projektech

mATErIáLY 
InTERIéROvý DESIGn

Pokud potřebujete snížit výrobní náklady, doporučujeme 

použití tapet z řady Neschen Wallpaper L-UV. Nabízejí dvě 

řešení, hladké Smooth a strukturované Sand. Právě tyto 

tapety si skvěle rozumějí s latexovou tiskovou technologií 

při zachování skvělé ceny.

V případě, že upřednostňujete samolepicí verzi tapet, 

vybírejte produkty z řady Neschen Wallpaper L-UV ADH. 

Na rubové straně tohoto materiálu je naneseno vysoce 

Interiéry 
upravené na míru
Řešení interiérových designů nabízí nespočet různých možností pro využití digitálně potisknutelných 
materiálů a dekoračních fólií. 

Rádi bychom vás seznámili se zajímavými produkty z naší 

nabídky, jejichž použitím se vám otevřou dveře do světa 

designové grafiky.

CO NA zDI?
Jednoznačně první volbou jsou v tomto případě tapety. 

Především, abychom byli přesnější, vliesové tapety. Jejich 

použití nezatěžuje životní prostředí, jsou zcela ekologické. 

Výborně se aplikují a v kombinaci s latexovou tiskovou 

technologií můžete vytapetovat kompletní prostory, aniž 

byste museli přemýšlet, jestli se při tak velkém rozsahu 

pole pu nebudou do prostoru uvolňovat těkavé látky, jaké 

jsou běžně obsažené v jiných typech inkoustů.

Naším hlavním partnerem v tomto segmentu je společ-

nost Neschen, která nabízí ucelenou řadu tapet Neschen 
Solvoprint Wallpaper s hladkým nebo strukturovaným 

povrchem. Struktura povrchu je až na jednu výjimku vždy 

tvořena speciálním coatingem, naneseným přímo na vlies. 

K dispozici jsou povrchy Stucco, Antique, Classic a Smooth. 

Jedinou zmiňovanou výjimkou je tapeta s názvem Linen, 

jejíž vzor je vytlačen přímo do vliesu.

Jan vojta | produktový manažer | jan.vojta@hsw.cz
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Dekorativní 
materiály easy 
STYLE umožní 
rychlou změnu 
designu jakéhokoli 
interiéru

Pro každý typ 
interiéru jsou 
k dispozici 
specifické materiály
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lepivé disperzní akrylátové lepidlo. I zde najdete dvě verze 

povrchu – hladkou Smooth a strukturovanou Sand.

CO KDyž TO MuSí BýT FÓLIE?
Samolepicí PVC fólie určené k polepu zdí jsou stále velice 

rozšířeným materiálem. Tady nabízíme řadu Neschen Per-
formace Wall-Grip, a to znovu v provedení Smooth a Sand.

V tomto segmentu máme v nabídce ještě produkty společ-

nosti Mactac. Řada Mactac WallWrap nabízí struktury 

Veneziano, Canvas a Leather.

Pokud vaši klienti požadují ekologické řešení i u fólií, je 

pro vás určen materiál z řady Neschen PP Wall-Grip L-UV. 

Jedná se o polypropylenovou fólii opět v provedení Smooth 

a Sand. 

CO NA NáByTEK?
Ano, je to tak, i svému nábytku můžete dodat nový život 

tím, že změníte jeho vzhled. Přizpůsobte si nábytek svým 

představám. Neschen easySTYLE je materiál, který vám to 

snadno umožní.

Jde o samolepicí materiál bez obsahu PVC pro interiérové 

designové aplikace. Jeho povrch je speciálně lakován, aby 

byl odolnější jak proti poškrábání, tak proti různým čisti-

dlům vyskytujícím se běžně v domácnostech.

Materiál je díky lepidlu s bubble-free technologií velmi snad-

no aplikovatelný. Je určen pro redesign nábytku a jiných 

prvků vnitřního mobiliáře.

Dodáváme ho v 15 různých designových provedeních od 

imitací dřeva, kovu až po extra lesklé varianty.

CO NA SKLA?
Fólie imitující různé pískované a leptané povrchy jsou dobře 

známé a hojně rozšířené, my vám však nabízíme něco víc.

Mactac Squid® jsou samolepicí potisknutelné textilie určené 

pro interiérové dekorace skel v domácnostech, hotelích, 

kancelářích a veřejných prostorách. Jedná se o tkaný 100% 

polyester o tloušťce 300 µm se snímatelným lepidlem. Mate-

riál se chová podobně jako klasická perforovaná okenní 

fólie, tedy ve dne je vidět ven z místnosti, ale dovnitř ne. 

Deklarovaná životnost materiálu při zachování doporu-

čených aplikačních postupů je pět let. Materiál se aplikuje 

z vnitřní strany skla. Má také částečnou izolační schopnost, 

protože snižuje intenzitu slunečního záření pronikajícího 

do místnosti až o jednu třetinu. 

Fólie Mactac Squid® jsou potisknutelné eco solventními 

a UV inkousty. Verze Chalk-Latex je určena pro inkousty 

latexové. Aplikace potištěných materiálů není vhodná na 

skla třídy HP++(+).

Mactac Squid® se dodává v šesti variantách povrchů 

s antibakteriální a antifungicidní ochrannou vrstvou. Tyto 

textilie jsou vhodné i pro vlhké prostředí, lze je tedy použít 

i v koupelnách. c
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JINý způSOB pRáCE
Při tisku a zpracování jsme výraznější odlišnosti nenašli 

(tiskli jsme na latexové tiskárně), a tak můžeme přejít 

k lepení. Tady už se rozdíly začaly projevovat okamžitě. 

Samolepicí vlies je totiž několikanásobně tužší materiál. To 

znamená, že se ve srovnání s vinylem nijak nevytahuje. Pro-

to u něj lze i při lepení nadstandardně širokých 160cm pásů 

dosáhnout podstatně přesnějšího spasování než u tvárného 

PVC v menší šířce, u nějž jsou nepřesnosti díky častější-

mu napojování užších pásů ještě výraznější. Díky tuhosti 

vliesu šlo lepit i takto široké pásy jen ve dvou osobách, což si 

u 160cm PVC fólie nedovedeme přestavit. Vliesový materiál 

totiž dobře drží rovinnost a nemá snahu se vlnit tak, jak to 

dělá vinylová fólie.

SROvNáNí LEpIDEL A SESAzOváNí páSů
Lepidlo samolepicího vliesu bylo pocitově ještě silnější než 

lepidlo na PVC fólii – ani na chvíli jsme se neobávali, že 

by tapeta na běžném, nijak neupraveném a lehce zapráše-

ném starším povrchu neměla držet. Velká adheze lepidla 

ovšem znamená, že není možné materiál odtrhávat a znovu 

pvC, nebo vlies? 
neférový souboj.
V souboji o nejoblíbenější materiál k polepu zdí je samolepicí vinylová fólie nejen vítězem, ale v této 
pomyslné soutěži nedává jiným materiálům ani tu nejmenší šanci. Zajímalo nás, proč to tak je, a tak jsme se 
pokusili o praktické srovnání se samolepicím materiálem na bázi vliesu.

Testovali jsme materiály na první pohled velmi podob-

né. Neschen Wallpaper L-UV ADH – samolepicí vliesovou 

tapetu bez obsahu PVC s hladkým povrchem, který se velmi 

podobá matnému povrchu samolepicího monomerického 

PVC WallWrap 300 od firmy Mactac. I když má vlies o trochu 

větší gramáž, stejně jako PVC se lepí s běžným přelepem 

a na první pohled je od sebe na stěně nerozeznáte. V čem je 

tedy rozdíl?

KDyž JE věTší šířKA výhODOu
První rozdíl jsme objevili již při přípravě grafiky. Šlo o vel-

kou šířku vliesové tapety. Sto šedesát centimetrů bylo opro-

ti 137 cm u PVC hodně znát. Protože víme, nakolik lze PVC 

během aplikace v této šířce vytáhnout a následně netrefit 

sesazení jednotlivých pásů, měli jsme z takové šířky obavy. 

Větší šířka je však také výhodou – méně pruhů znamená 

méně práce při tisku i přípravě pásů a také méně přelepů 

na stěně. A protože se nám tím snížil počet pásů ze šesti na 

pouhé čtyři, tiskli jsme s maximálním využitím 160cm šířky 

tapety.

Jan Bejček | redaktor | jan.bejcek@hsw.cz

Díky testování  
dostala naše 

malá zasedačka 
vzdušnější 

a příjemnější vzhled

Nábytek se k nové 
tapetě v zasedačce 

nehodil, proto 
se i  on dočkal 

renovace za 
pomoci samolepicí 

dekorační fólie 
Neschen easy 

STYLE
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Nevýhodou PVC 
je  rozměrová 
nestabilita, která na 
ne zcela  dokonalých 
podkladech vede 
časem ke vzniku 
vrásek

Na nekvalitním 
podkladu se 
může PVC srazit 
až o několik 
centimetrů na metr

přelepovat. Prostě tak jak materiál nasadíte, tak jej také 

přilepíte. Proto bychom doporučili zvolit způsob lepení od 

středu pásu (zde ve vertikálním směru), tak jak se to dělá 

třeba na autech. Takto jsme dosáhli vynikající přesnosti, 

a neměli jsme tedy ani důvod snažit se tapetu odtrhávat. Je 

dobré využívat i další triky, které každý lepič zná. Výhodné 

je třeba ohnutí tapety v rozích ještě před lepením, což zvýší 

rovinnost a umožní přesnější položení.

MINuSy
Tuhost, stabilita, méně práce s velkou šířkou pásů a také 

lepší spasování, to všechno byly zatím pro vliesovou tapetu 

jenom velké plusy. Přejděme i k minusům. Jeden z nich jsme 

již zmínili – nemožnost odlepit tapetu při chybném nalepení, 

protože na přelepech dojde k poškození předchozího pásu. 

Díky tuhosti a vyšší přesnosti při lepení vliesu jsme ovšem 

nic takového nepotřebovali. Je však nutné dbát na přesnost 

a také být opatrný při lepení v detailech a v rozích nejen 

kvůli silně adhezivnímu lepidlu, ale i kvůli minimalizaci 

ohýbání tuhé tapety. Ta sice jednoduchý ohyb v jedné ose 

snese (viz obr. zapuštění kolem oken na staně 22), ale roz-

hodně s ní nelze pracovat stejně jako s tvárným a pružným 

PVC. Poslední drobností, kterou stojí za to zmínit, je řezání 

vliesové tapety. Je nutné mít velmi ostrý řezák a proříznout 

celou tloušťku tapety najednou, protože pokud tapetu 
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SROvNáN í v ýhOD A N E v ýhOD vLI ESu A pvC

vlies výhody

 přesnější sesazení pásů

  širší pásy a méně 

přelepů 

  menší pracnost při tisku 

a přípravě

 rozměrová stabilita

 vysoká životnost

  bez obsahu 

změkčovadel a dalších 

nebezpečných látek

  velmi vhodné pro 

obytné prostory

  dobré environmentální 

parametry

 příjemnější na omak

  vhodnější pro velké 

plochy

  požární certifikace dle 

EN 13501-1

 

vlies nevýhody

  nepraktické 

jednoúčelové využití

  vyšší cena

  náročnější lepení (či 

spíše odlišný způsob 

lepení)

  nevhodné pro vlhčí 

nebo mechanicky 

namáhané prostory

  možná je pouze tekutá 

laminace

  méně vhodné pro 

tvarově složité povrchy

  zcela nevhodné pro 3D 

zaoblené povrchy

pvc výhody

  univerzální 

využitelnost pro zcela 

odlišné aplikace

 nižší cena

  snazší lepení v rozích 

a detailech

  použití pro vlhké 

prostory (například při 

ostřiku tapety zvenku 

nikoli pro vlhké zdi)

  možná ochrana běžnou 

laminací

  pružnost při lepení na 

nerovné a 3D zaoblené 

povrchy

pvc nevýhody

 obtížnější pasování

  velké riziko vytažení při 

lepení

  postupně se objevující 

chyby vzniklé při lepení 

nebo rozdílnou adhezí 

zdi

  špatná stabilita 

rozměrů

  značná rychlost 

stárnutí PVC

  uvolňování 

stabilizátorů 

a změkčovadel

  nelze lepit na nestabilní 

podklady (např. štukové 

omítky)

  špatné environmentální 

parametry, nelze 

recyklovat (viz článek 

na straně 8)

pouze nařízneme, nelze ji na rozdíl od vinylu kvůli pevným 

vláknům v její struktuře čistě odtrhnout. Při lepení detailů 

je proto někdy pohodlnější a jistější používat nůžky.

závěREČNé zhODNOCENí 
Pocitově byla práce se samolepicí vliesovou tapetou úplně 

jiná než se samolepicím PVC – a právě to je možná největší 

překážka pro její větší rozšíření. Nám osobně je mnohoná-

sobně větší životnost vliesu, jeho environmentální para-

metry i příjemnější pocit při dotyku mnohem bližší než 

srážející se neprodyšné wallwrapové PVC plné uvolňujících 

se změkčovadel. Malé srovnání výhod obou tapet uvádíme 

v následujícím přehledu. c



přEDSTAvUjEmE 
InkOuSTy A jEjICH BEzpEčnOST

Nedávno jsem četl několik článků, kde byla porovnávána nebezpečnost různých skupin inkoustů jenom 
podle procentuálního obsahu organických sloučenin. Tato srovnání mi však nedávala smysl, protože 
porovnávala látky svou nebezpečností naprosto odlišné.

Jan Bejček | redaktor | jan.bejcek@hsw.cz

neporovnatelné 
organické sloučeniny 
v inkoustech

Pro přiblížení problému si můžeme vzít například dvě 

organická rozpouštědla velmi často využívaná v polygrafii 

– ethanol a xylen. Zatímco smrtelná dávka xylenu je zhruba 

4 g, tedy asi půl lžičky, smrtelná dávka ethanolu (alkoholu) 

je stokrát vyšší a často a rádi ho užíváme vnitřně. V daném 

kontextu je tedy dost podstatná informace, zda inkoust 

obsa huje organickou sloučeninu v podobě 10% xylenu nebo 

10% ethanolu. V prvním případě je smrtelná dávka při požití 

takového inkoustu jeden doušek, ve druhém minimálně 

čtyři litry*. 

MATOuCí zJEDNODušOváNí
Pro organické sloučeniny se často používají obecné názvy 

jako ředidla či rozpouštědla. Jsou jich stovky a řadí se do 

mnoha funkčních skupin. Samotné názvosloví jednotlivých 

látek je komplikované, a proto je často zjednodušované, 

například líh (ethanol), glycerin (propantriol) atp. Označení 

VOC (volatile organic compound) potom přísluší těm orga-

nickým sloučeninám, které mají definovanou těkavost nebo 

nebezpečnost pro lidský organismus. I pro VOC látky však 

existují dvě různé definice. 

* Jakkoliv se mohou 
zdát takové úvahy 

o požití inkoustu 
nesmyslné, osobně 

jsem takový případ 
zažil. Při instalaci 

stroje na veletrhu si 
neopatrný tiskař slil 
zbytky inkoustu do 
láhve od Coca Coly 

a kolemjdoucí se 
pokusil napít. fo
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InkOuSTy A jEjICH BEzpEčnOST

neporovnatelné 
organické sloučeniny 
v inkoustech

** Příkladem 
může být obliba 
uvádění mírnější 
(ale zastaralé) 
požární normy DIN 
4102 s nejčastější 
klasifikací B1 
místo novější (ale 
náročnější) normy 
EN 13501.

Papírové cartridge 
tiskáren HP Latex 
800 snižují objem 
plastového odpadu

Nové tiskárny řady 
HP Latex 700/800 
jsou konstruované 
s ohledem na 
budoucí recyklaci 
a i k jejich výrobě 
byl použit recyklát

NEJSOu vOC JAKO vOC
Na rozdíl od požití je pravděpodobnost vdechnutí výparů 

mnohem větší, a proto nás VOC zajímají víc než ostatní 

sloučeniny. I v případě VOC se ovšem jejich nebezpečnost 

liší velmi výrazně jak podle typu, tak dle případného 

způsobu kontaminace organismu. Tedy ani v případě, kdy 

je obsah VOC látek uveden, nelze jednoznačně určit, zda je 

jeden inkoust lepší (míněno bezpečnější) než druhý. 

VOC látek navíc vždy bývá v inkoustech víc druhů a jejich 

přesný poměr výrobci tají, protože je součástí výrobního 

tajemství. Pouze podle obsahu organických sloučenin 

v podstatě nelze jednoduše odvodit, nakolik je daný inkoust 

nebezpečný, a právě proto existují testy, které inkousty 

posuzují komplexně s ohledem na reálný způsob použití.

CERTIFIKáTy JSOu vODíTKEM
Asi nejznámější a nejkomplexnější z dostupných testů je 

certifikace GreenGuard, která má v mnoha případech velmi 

přesně specifikované hodnocení. To je poměrně důležité. 

Napří klad u inkoustů pro výrobu tapet a interiérového 

designu obsahuje schválení pro obytné interiéry podíl 

plochy, na které může být daná tapeta nalepena. Mnoho 

eco solventních nebo UV inkoustů má sice GreenGuard 

certifikaci pro interiéry, ta je však omezena jenom na 

určitou poměrnou část plochy místnosti nebo typ interiéru. 

Když je potom například latexový inkoust certifikován pro 

celou plochu místnosti a eco solventní jen na jednu stěnu, 

může být takové porovnání dobrým vodítkem pro zjištění 

reálné bezpečnosti daného inkoustu bez ohledu na tvrzení 

výrobců. 

Certifikace lze tedy považovat za určitou náhradu chybě-

jících norem. Jakkoliv si myslím, že stejně jako u norem** 

může schopný marketing i v případě certifikací vylepšit 

jejich vypovídací hodnotu, přece jenom jde v této chvíli 

o nejlepší existující možnost, jak mezi sebou porovnat různé 

typy a výrobce inkoustů z hlediska jejich působení na lidské 

zdraví.  cfo
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Certifikaci předcházejí testy, 
které inkousty posuzují 
komplexně s ohledem na 
reálný způsob použití.

UL ECOLOGO®5 UL GREENGUARD Gold6
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LAmInACE

Na podzim loňského roku přibyly do nabídky HSW Signall nové laminace Decal Microbial Free. Nejsou 
to první antibakteriální laminace v našem sortimentu, v daném případě jde však o úplně nejjednodušší 
způsob, jak za minimální náklady dlouhodobě chránit nejen potištěné reklamní plochy, ale veškeré rovinné 
povrchy obecně. V čem je tato laminace jiná?

Jan Bejček | redaktor | jan.bejcek@hsw.cz

Antibakteriální 
laminace Decal

Laminace Decal Microbial Free využívá k eliminaci bakterií 

a virů zinek. I když je působení zinku v lecčems podobné 

obvyklým antibakteriálním nátěrům na bázi sloučenin 

stříbra nebo oxidu titaničitého, několik podstatných rozdílů 

zde je. 

NEJEN NA pOvRChu
Jednou z výhod materiálu Decal je obsah účinné látky v celé 

hmotě laminace, nejen na povrchu. Pokud se tedy laminace 

poškrábe či jinak poškodí, antibakteriální působení zůstává 

zachováno. Platí to i v prostředí se zvýšenou vlhkostí 

atp. Laminaci lze navíc pravidelně umývat, snese i silné 

proticovidové čisticí prostředky na bázi koncentrovaného 

ethanolu, které běžné antibakteriální nátěry nezvládnou.

přEDEvšíM BEzpEČNě
Druhou výhodou je bezpečnost laminace. Zinek se z ní nijak 

neuvolňuje, navíc jde o prvek, který lidskému organismu 
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Zinkové 
antibakteriální činidlo, 

zajišťuje potřebné 
působení v celém filmu

Ve většině  
nákupních center 

probíhá celodenní 
úklid a  prostory 

jsou pravidelně 
dezinfikovány. 

Využití 
antibakteriální 
laminace Decal, 

však má i zde svoje 
nesporné výhody. 
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LAmInACE

neškodí, naopak – je pro něj nezbytný. Ne náhodou se při 

chřipce doporučuje užívání zinku spolu s vitaminem C. 

To o výše zmíněných tradičních antibakteriálních 

sloučeninách říct nelze. Obvykle užívaný oxid titaničitý 

(E171) je od roku 2020 považován za látku potenciálně 

genotoxickou (schopnou zničit DNA). 

zA SvěTLA I zA TMy
Další výhodou antibakteriální laminace Decal je její 

funkčnost v různých světelných podmínkách. Nátěry na 

bázi oxidu titaničitého totiž fungují především na základě 

fotokatalytického efektu, potřebují tedy ke správnému 

fungování dostatek světla, nejlépe slunečního. Funkčnost 

laminace Decal se vlivem světla nemění, a je tedy vhodná 

i do tmavých, případně i uzavřených prostor, jako jsou 

skříňky, výtahy atp.

pROTI BAKTERIíM I vIRůM
Laminace Decal eliminuje hlavně nejčastěji se objevující 

bakterie, mezi které patří například salmonela, escherichia 

Ikonky nejčastějších 
aplikací laminace 
Decal Mirobial Free 
mluví samy za sebe

Dopravní 
prostředky, firemní 
i rezidenční 
prostory, zasedačky, 
hotely, interaktivní 
dotykové panely. 
Tady všude se 
antibakteriální 
laminace Decal 
uplatní.  
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coli či staphylococcus aureus, na něž dle ISO 22196:2011 

vykazuje 99% účinnost. Dle normy ISO 21702:2019 je 

testována i na coronavirus, i když zde je účinnost o poznání 

nižší než u bakterií. Přesto má i v tomto případě Decal 

svůj smysl, protože většina běžných antibakteriálních 

nátěrů není na viry testována vůbec. Podrobné informace 

o funkčnosti najdete na našem webu v odkazu „Ke stažení“ 

na https://www.hsw.cz/katalog/decal-microbial-free-glossy/.

ČISTě A JEDNODušE
Neposlední výhodou práce s laminací Decal je jednoduchost 

a čistota aplikace. Postupy jsou úplně stejné jako u jakékoli 

jiné monomerické laminace. Laminace je v nabídce za 

cenu 102 Kč/m2, zajímavé projekty můžeme podpořit 

i speciální projektovou cenou. Kontaktujte nás na e-mailu: 

prodej@hsw.cz.  c
I když je účinnost proti 
coronaviru o poznání nižší než 
u bakterií, má použití laminace 
Decal i zde svůj smysl.
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Přes 90 % laminací ve velkoformátovém 
tisku je na bázi PVC, malý ekologičtější zby-
tek jsou laminace na bázi recyklovatelných 
plastů, které však stále pocházejí z fosilních 
zdrojů. Pojem organická laminace proto zní 
spíše jako science fiction než jako reálná 
budoucnost.

Nedávno se však v nabídce ochranných lami-

nací na knihy od firmy Neschen objevila poly-

ethylenová laminace Filmolux® Soft Organic, 

která je vyrobena z cukrové třtiny, obnovitel-

ného zdroje, který při výrobě (respektive při 

každém růstovém cyklu) pohlcuje CO2. Takto 

vyrobený polyethylen ve srovnání s konvenč-

ním „fosilním“ polyethylenem snižuje emise 

skleníkových plynů a výrazně zlepšuje ekolo-

gickou rovnováhu při zachování všech svých 

výkonnostních parametrů. Lepidlo ani fólie 

neobsahují změkčovadla, a proto je snadná 

i jejich následná recyklace. Výhodou nového 

materiálu jsou i jeho výborné antibakteriální 

vlastnosti. Zatím jde sice o produkt určený 

jenom k ochraně knih, přesto dává dobré 

vyhlídky na vyvinutí obdobného organického 

materiálu i pro velkoformátovou laminaci. c

Budou laminace 
organické?

KráTcE 
nOvInky

„zdivočet“ vlivem 
umění…

… a vrátit se k přírodě. To je cílem projektu 
Graphic Rewilding, za nímž stojí dvojice 
Baker & Borowski.     

Sochařka a specialistka na placemaking 

Catherine Borowski a malíř a hudební produ-

cent Lee Baker si kladou za cíl vrátit pomocí 

velkoplošných uměleckých děl přírodní tvary, 

barvy a energii do městského prostředí. 

Součástí projektu je i nástěnná grafika úcty-

hodných rozměrů 60 × 4,3 m ve městě Crawley, 

kterou realizovala společnost Onward Display 

Ltd. s využitím celé řady samolepicích mate-

riálů značky Mactac. Autoři doufají, že velko-

plošná umělecká díla inspirují a povzbudí lidi, 

aby se spojili s přírodou. c

fo
to

 a
rc

hi
v 

fir
em

28  HSWINFO LEDEN 2022    

Na tomto místě najdete 

v tištěném vydání 

HSWinfo 114

článek o společnosti 

1. Dejvická.

ukázalo se však, že 

zde uvedené informace 

nebyly dostatečně 

ověřeny a nemusí 

odpovídat skutečnosti.

Tímto se omlouváme 

všem čtenářům 

i dotčeným 

společnostem za 

zavádějící údaje.

Děkujeme za pochopení

redakce HSWinfo



Vývoj i výroba laminátorů Neschen probí-
hají v ČR a díky tomu můžeme těžit z mno-
ha výhod. Jednou z nich je kompatibilita 
nových dílů a různých doplňků se staršími 
stroji.   

Na první pohled se to možná nezdá podstatné, 

ale opak je pravdou. Vzhledem k dlouhé život-

nosti laminátorů nejsou žádnou výjimkou 

žádosti o servis strojů starších 15 let, které 

by mohly sloužit dál, kdyby na ně existovaly 

náhradní díly. Proto Neschen vyvinul v roce 

2016 novou řadu strojů, jejichž kompatibilita 

a záměnnost většiny dílů spolu s evropskou 

sériovou výrobou zaručují dlouhodobý servis 

i v nejistých dobách, kdy se dodávky ze zahra-

ničí zpožďují. Kompatibilní jsou i různé doplň-

ky, o které si můžete svůj laminátor Neschen 

zpětně dovybavit. Jde například o nový modul 

řezání okrajů, který se objevil v loňském roce. 

Lze jej doinstalovat na všechny modely Cold-

lam i Hotlam již od roku výroby 2016. Dalším 

zajímavým doplňkem jsou také speciální 

dráhy na desky, které promění rolový stroj ve 

špičkový deskový laminátor pro kašírování 

velkých desek. Vzhledem k tomu, že deskové 

laminátory jsou dražší a zabírají více místa, 

ušetříte tímto řešením nejen podstatnou část 

ceny, ale i prostor. Pro další informace a ceny 

se obracejte na e-mail jan.bejcek@hsw.cz. c

KráTcE

nOvInky

Doplňky, servis 
a kompatibilita 
laminátorů

V první polovině ledna představil Mutoh 
svou novou generaci digitálních inkous-
tových tiskáren XPJ-1341SR Pro (137 cm) 
a XPJ-1641SR Pro (162 cm). 

XpertJet 1341SR Pro (na obrázku) je nástup-

cem ValueJet 1324X. XpertJet 1641SR Pro je 

nástupcem XpertJet 1641SR.

Obě tiskárny jsou vybaveny zcela novou 

technologií hlav, novým algoritmem pásování 

a originálním softwarovým ripem Mutoh Ver-

teLith, který přináší výrazné zlepšení kvality 

i rychlosti tisku. Tiskárny řady XpertJet Pro 

také integrují automatické zarovnání pro 

zajištění nepřerušované produkce a konzis-

tentní kvality.

Tiskárny Mutoh XpertJet Pro se zaměřují na 

vysoce kvalitní objemovou produkci dlouho-

dobých venkovní aplikací a odolných tisků 

pro vnitřní použití. Díky inkoustům Mutoh 

MS31/MS41 s certifikací GREENGUARD Gold 

lze výstup použít při plném pokrytí místnosti, 

a to i v citlivých prostředích, jako jsou školy 

a nemocnice. Tím se rozšiřuje rozsah aplikací 

pro tento typ tiskáren.

Oba modely byly navrženy a vyrobeny 

v Japon sku a spojují to nejlepší z patentova-

ných technologií Mutoh pro přesnost kapky 

a tím i kvalitu tisku. c

novinky od mutohu
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Aktuální širokou řadu rychle aplikovatel-
ných a snadno snímatelných fólií easy dot 
nově doplnila matná L-UV fólie easy dot® 
PET na bázi polyesteru. 

Výhodou tohoto materiálu je jeho dobrá 

recyklovatelnost, čímž se podstatně liší od 

valné většiny obdobných materiálů na bázi 

nerecyklovatelného PVC (více viz článek na 

straně 8). Pro snadnou recyklaci je nová fólie 

opatřena lepidlem na vodní bázi bez obsahu 

rozpouštědel. Díky vyšší tuhosti PET lze také 

použít slabší výchozí materiál, což výrazně 

snižuje objem odpadu. Podle údajů firmy 

Neschen tím dochází až ke čtyřicetiprocentní 

úspoře. „Při použití této fólie můžete výrazně 

snížit svou uhlíkovou stopu jen malou změ-

nou své pracovní rutiny,“ říká Dirk Peereboom, 

odpovědný produktový manažer společnosti 

Neschen. Pro zachování odpovídajících eko-

logických parametrů je třeba fólii potiskovat 

latexovými nebo UV inkousty (UV inkousty 

dokonce vykazují ve srovnání s tiskem na 

PVC materiály lepší mechanickou odolnost). 

O další informace a objednávky se obracejte 

na e-mail prodej@hsw.cz.  c

Snadno 
a obnovitelně 
s easy dotem
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areál P3 Prague Horní Počernice, hala D1, 
F. V. Veselého 2635/15, 193 00 Praha 9
tel.: +420 212 220 701–2, prodej@hsw.cz, www.hsw.cz

Sublimační tiskárny HP Stitch
tisk přímo na textil  nebo transferový papír

HP Stitch S500 najdete v showroomu HSW Signall, modely S300 a S1000 si můžete prohlédnout ve virtuálním showroomu HP

...víme jak

 Vodou ředitelné inkousty, dokonalá reprodukce a shoda barev, snadná opakovatelnost zakázek

 Vysoká kvalita tisku v rychlých tiskových módech

 Uživatelská jednoduchost a snadná údržba, výměna tiskových hlav operátorem

 Vhodné pro oblast módy, sportovních oděvů, interiérový design a další 

 Pro více informací o tiskárnách HP Stitch nebo prezentaci se obracejte na techno@hsw.cz

 Vzorník materiálů Pongs pro sublimaci objednávejte na produkt@hsw.cz
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